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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŢBY  

STRÁŢNA SLUŢBA 

„Ochrana objetku – stráţenie“ 

č.: 2018 / 05 / 26 / 543 / OKaŠP / Obec Kynceľová / FIZOLŇOVÝ DEŇ 2018  

 

1 Zmluvné strany. 

 

1.1 Obchodné meno:  Obec Kynceľová 

 

miesto podnikania:  Kynceľová 39, 974 01 Kynceľová 

 

zastúpená:   Ing. Martina Kubišová, PhD. – starosta obce 

 

IČO:    00 64 76 59  

 

DIČ:    202 11 089 14 

 

bankové spojenie:    

 

číslo účtu:     

 

(ďalej len Objednávateľ) 

 

a 

 

1.2 Obchodné meno:  SG Security s.r.o. 

 

miesto podnikania:  Nad Pláţou 15/1, 974 01, Banská Bystrica 

 

zastúpená:   Mgr. Ivan Dedina - konateľ 

 

vedená:   zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 

 Bystrica, Odd.: Sro, vloţka č.: 16651/S  

 

IČO:    44 823 266 

 

IČ DPH:   SK2022840512  

 

bankové spojenie:   

 

číslo účtu:     

 

(ďalej len Poskytovateľ) 

 



SG Security s.r.o. číslo licencie PS 000580, PT 000745, PD 000272, POP 000271, 

 Nad Plážou 15/1, 974 01, Banská Bystrica  

IČO: 44823266, IČ DPH SK2022840512,  +421 0905 220 700, 0905 451 421,  obchod@sgsecurity.sk  

       

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby OOb  2  /   5 

Verzia: 9, platná od 01.12.2013 

 

2 Predmet zmluvy. 

 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa, že zabezpečí pre potreby Objednávateľa 

priamy výkon činností stráţnej sluţby podľa bodu 2.2 tejto zmluvy a Objednávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu. 

 

2.2 Predmet poskytovanej činnosti podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v 

oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude spočívať v:  

 

2.2.1 §3 a) Ochranu majetku na verejne prístupnom mieste. 

 

2.2.2 §3 b) Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste. 

 

2.2.3 §3 f) Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb. 

 

 

 

3 Čas plnenia, miesto plnenia, spôsob plnenia. 
 

3.1 Čas plnenia: Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať priamy výkon činností strážnej služby 

podľa článku 2 predmetu zmluvy v čase určenom Objednávateľom, a to:  

 

Od 13:00 hod. dňa 26.05.2018 do 01:00 hod. dňa 27.05.2018.  

 

3.2 Miesto plnenia: podľa dokumentácie Objednávateľa služby:  

 

FIZOLŇOVÝ DEŇ 2018, Kynceľová č. 39, 974 01 Banská Bystrica.  

  

 GPS: 48.750045364, 19.185352921 

 

3.3 Spôsob plnenia: v zmysle plnenia vyššie uvedených výkonov činností strážnej služby, 

bude výkon činností zabezpečovaný v počte 3 pracovníkov poverených výkonom 

fyzickej ochrany na jednej zmene. 
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4 Spoločné ustanovenia. 
 

4.1 Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi všetky informácie, ktoré sú potrebné pre riadny    

priebeh plnenia predmetu zmluvy. 

 

4.2 Poskytovateľ je povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť Objednávateľa i svoju vlastnú 

a nepripustiť, aby v súvislosti s jeho činnosťou vznikla Objednávateľovi bezdôvodná 

ujma. 

 

4.3 Zmluvné strany zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré sa ich týkajú. 

V prípade akýchkoľvek zmien sú zmluvné strany povinné vzájomne sa písomne 

informovať o predmetných zmenách a tieto dodatkom ku zmluve upraviť. 

 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ustanovení tejto zmluvy môže byť vykonaná 

písomne, obojstranne podpísanými chronologicky očíslovanými dodatkami k tejto 

zmluve. 

 

4.5 Poskytovateľ je povinný plniť povinnosti podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou. 

 

4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1  
Výpis z obchodného registra Objednávateľa alebo 

všeobecné obchodné podmienky Objednávateľa. 

Príloha č. 2  Výpis z obchodného registra Poskytovateľa. 

Príloha č. 3 
Kópia licencie Poskytovateľa na prevádzkovanie strážnej 

služby. 

Príloha č. 4 
Potvrdenie Objednávateľa o registrácii a pridelení DIČ, 

IČ DPH. 

Príloha č. 5 
Potvrdenie Poskytovateľa o registrácii a pridelení DIČ,  

IČ DPH. 

Príloha č. 6 

Potvrdenie o oprávnení užívať Objednávateľom majetok, 

ktorý je predmetom ochrany podľa zmluvy o poskytovaní 

bezpečnostnej služby.  

Príloha č. 7 
Potvrdenie o poistení Poskytovateľa pre prípad 

spôsobenia škody Objednávateľovi. 
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5 Cena za sluţby a platobné podmienky. 

 

5.1 Cena za poskytovanie služby podľa čl. 2 vykonanej na základe tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a znení neskorších 

predpisov, ako súčet ceny z bodu 5.2 a ceny z bodu 5.3. 

 

5.2 V súlade s bodom 5.1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na cene 300,00 € .  

 

5.3 V súlade s bodom 5.1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na cene za náhradu 

nákladov na prevádzku používaného vozidla, vozidiel strážnej služby pri výkone služby v 

cene 0,00 € za jeden ubehnutý kilometer, (podľa výpisu z denného prehľadu jázd ONI 

systénu sledovania jázd vrátane GPS súradníc). 

 

5.4 Cena za služby poskytnuté Poskytovateľom počas bežného kalendárneho mesiaca na 

základe tejto zmluvy je splatná do 14 dní po skončení bežného kalendárneho mesiaca na 

základe faktúry Poskytovateľa riadne vystavenej a doručenej Objednávateľovi. 

Poskytovateľ je povinný doručiť riadne vystavenú faktúru za služby vykonané počas 

bežného kalendárneho mesiaca Objednávateľovi najneskôr do 10. dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca. Pokiaľ v uvedenej lehote nie je Objednávateľovi doručená riadne 

vystavená faktúra, predlžuje sa v danom prípade doba splatnosti faktúry bez ohľadu na 

dobu splatnosti uvedenú v príslušnej faktúre o toľko dní, o koľko bol Poskytovateľ v 

omeškaní s jej doručením. 

 

5.5 Úhrada ceny za poskytnuté plnenie sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na účet 

Poskytovateľa uvedený v príslušnej faktúre. 

 

5.6 Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. 
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6 Účinnosť zmluvy, doba trvania zmluvy, ukončenie platnosti zmluvy. 

 

6.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia od obojstranného 

podpisu.  

6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 13:00 hod. dňa 26.05.2018 do 08:00 hod. dňa 

27.05.2018. 

6.3 Platnosť zmluvy možno ukončiť nasledovnými spôsobmi: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, 

b) dohodou podpísanou oboma zmluvnými stranami, 

c) zánikom jednej alebo oboch zmluvných strán, 

d) vyhlásením konkurzu na majetok jednej alebo oboch zmluvných strán. Vyhlásenie 

konkurzu musí byť druhej zmluvnej strane písomne oznámené,  

e) odňatím licencie alebo iného oprávnenia v zmysle zákona na výkon činnosti súvisiacej 

s predmetom zmluvy jednej alebo obom zmluvným stranám, 

f) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je jeden 

mesiac a v prípade závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy je poškodená strana 

oprávnená vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou.  

 

6.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva nebola vyhotovená v tiesni, ani za iných 

jednostranne nevýhodných podmienok, že jej obsahu porozumeli a zaväzujú sa ju 

dodržiavať.  

 

 

 

           dátum:             dátum:  

 

 

 

 

 

.......................................................  ............................................................ 

Objednávateľ      Poskytovateľ 

        Obec Kynceľová                         SG Security s.r.o. 

Ing. Martina Kubišová, PhD. – starosta obce             Mgr. Ivan Dedina – konateľ 


